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JIŘÍ MÁDL: Lepší mrtvej frajer než živej srab
Soutěž o vstupenky na veletrhy GO a RegionTour

2
zájem o investice do nových technologií v dřevařském oboru potvrdil určité oživení v tomto sektoru
dřevozpracujícího průmyslu.
Již 22. ročník Evropského veletrhu pomaturitního
a celoživotního vzdělávání GAUDEAMUS se v pavilonech G1 a G2 brněnského výstaviště konal v termínu
od 3. do 6. listopadu. Na tradiční hostující akci bylo
vedle tuzemských vysokoškolských ústavů zastoupeno 65 renomovaných zahraničních univerzit a vysokých škol z jedenácti zemí převážně z Evropské
unie, ale také Švýcarska, USA, Kanady a Austrálie.

Mezinárodní zdravotnické veletrhy 
MEDICAL
FAIR Brno a 
REHAPROTEX, pořádané v termínu
21.–24. října 2015, jako již každoročně seznámily odbornou i laickou veřejnost s novými výrobky a trendy
z oblastí zdravotnické techniky, rehabilitačních, kompenzačních a protetických pomůcek a současně nabídly v rámci rozsáhlého doprovodného programu
témata určená jak odborníkům ve zdravotnictví a sociální péči, tak široké veřejnosti. Úspěšné rozšíření
obsahové náplně veletrhů představoval Týden zdravotnictví v Brně ve dnech 16.–22. října pod názvem
KONGRES MEDICAL SUMMIT BRNO zahrnující
konference, kongresy a semináře na nejrůznější aktuální odborná témata.
Po roční přestávce bylo brněnské výstaviště od
20. do 23. října místem konání již 14. ročníku Mezinárodního veletrhu pro dřevozpracující a nábytkářský průmysl WOOD-TEC, pořádaného pod záštitou Evropského sdružení výrobců dřevozpracujících
strojů EUMABOIS. Jeho úspěch dokládá rekordní
účast v počtu vystavujících firem i zastoupených
značek. Nárůst zájmu o účast byl zaznamenán zejména u výrobců strojů, nástrojů a zařízení. Zvýšený

Na letošním festivalu sportu, tance a zábavy, reprezentovaném veletrhem sportovních a volnočasových aktivit SPORT Life, taneční show Dance
Life Expo a zábavní akcí IN-JOY poskytlo brněnské výstaviště ve dnech 6.–8. listopadu pětačtyřiceti tisícům návštěvníků příležitost, aby si „každý
našel to svoje“. Hlavní myšlenkou celého festivalu
je nabídnout veřejnosti prostory veletržního areálu k propagaci sportu, zdravého životního stylu,
pohybu a zábavy. Souběžně, tedy v termínu od
5. do 8. listopadu, se na výstavišti konaly specializované akce – výstava karavanů a obytných automobilů Caravaning Brno a podruhé také veletrh divadelní a jevištní techniky THEATRE TECH & EVENT
PRODUCTION.
Ve dnech 14. a 15. listopadu připravily Veletrhy
Brno pro zájemce a sběratele již 33. mezinárodní
prodejní výstavu minerálů, fosílií, šperků a přírodnin
MINERÁLY BRNO, doplněné o odbornou literaturu
a geologické vybavení.
XXI. veletrh středních škol a dalšího vzdělávání,
organizačně zajišťovaný Střední školou polytechnickou v Brně, se v pavilonu G1 konal ve dnech
20. a 21. listopadu. K účasti se přihlásila bezmála
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stovka středních a vyšších odborných škol s nabídkou pomoci určené žákům posledních ročníků základní školy při jejich rozhodování a výběru zaměření
dalšího studia v rámci zvoleného povolání.
První polovina posledního měsíce roku je již tradičně
na brněnském výstavišti dobou Vánočních trhů, které se letos konají 4. až 13. prosince. Pavilony F a G1
zaplní více než čtyři stovky prodejců z celé republiky
i zahraničí s nabídkou vánočních dárků, krajových
specialit, ale i hudebních programů a vystoupení
určených především dětem. V tomto pojetí představují Vánoční trhy vítanou a příjemnou alternativu
k nákupním centrům.
Vykročení do nové veletržní sezony na brněnském
výstavišti mají každoročně „v popisu práce“ Mezinárodní veletrh průmyslu cestovního ruchu GO společně s Mezinárodním veletrhem turistických možností v regionech REGIONTOUR s termínem konání
14.–17. ledna 2016. Atraktivita brněnských turistických veletrhů vychází nejen z rostoucího zájmu domácích i zahraničních turistů o české a moravské
regiony, ale také z jedinečné příležitosti vybrat si přímo v expozicích vystavovatelů produkt podle konkrétního zájmu. Mezi faktory přispívající k růstu zájmu
o veletrhy sehrávají významnou roli aktivity agentury
CzechTourism, účast krajů a jejich podpora v oblasti
cestovního ruchu, ale také dlouhodobě úspěšná orientace veletrhu REGIONTOUR na země Visegrádské
čtyřky s důrazem na propagaci regionů těchto zemí.

Jiří Kuliš,
generální ředitel
Veletrhy Brno, a.s.

3

Obsah
Na dvou kolech do náročného terénu

4

Nešetřete papírem, zaznělo na veletrhu WOOD-TEC

6

Domácí výroba pelet

8

Sport, tanec a zábava na brněnském výstavišti		
Jiří Mádl: Lepší mrtvej frajer než živej srab

10

S youtuberstvím nezačínejte kvůli slávě, radí Tomáš Zvelebil

11

Karavan, nebo obytný vůz?		
David Suchařípa: U herectví zůstávám, rallye je zábavou

15

Pozvánka na Vánoční trhy

17

Soutěž o vstupenky na veletrhy GO a RegionTour		
Závěr roku ve znamení hudby a tance

20

Pronájem veletržních hal a sálů

21

Realizace expozic a servis

22

Kalendář 2015/2016

23

9

13

18

fairherald

4

fairherald

Na dvou kolech do náročného terénu
Italská firma Genny Mobility prezentovala na veletrhu REHAPROTEX unikátní elektrický vozík Genny
s jednou nápravou. „Jeho hlavní předností je terénní prostupnost. Nemá žádná kolečka, která by se
mohla o něco zaseknout,“ vyzdvihl klady kompaktního vozíku Michal Kroutil ze zastoupení firmy Genny
Mobility pro ČR.

S elektrickým vozíkem lze perfektně manévrovat. Na první pohled je
patrná inspirace v osobních transportérech Segway. „Genny byl navržen pro jízdu po dvou kolech.
Každé kolo má počítačem ovládaný motor s převodovkou. Řízení
probíhá na způsob dynamické stability. Podvozek byl vyvíjen ve spolupráci s firmou Segway a tím, že
má Genny jen dvojici širokých kol,
můžete jezdit v lese, po štěrku, písku i ve sněhu. Dokáže vyjet i 18%
stoupání,“ sdělil Kroutil.
Elektrický vozík je velmi kompaktní. S rozměry 67 × 67 × 67 cm se
hravě vejde do kufru téměř každého auta. Na jedno nabití má dojezd
zhruba 40 kilometrů a prázdná baterie se nabije za šest hodin. Řízení vozíku Genny je velice intuitivní a člověk se s ním do pěti minut bezproblémově sžije. Důležité ovšem je, aby zvládal koordinaci pohybu
trupu, neboť nakláněním ovládá jízdu vpřed a vzad.
„Průměrně prodáme tři Genny za dva měsíce. Máme hodně širokou
klientelu, od paraplegie spodních končetin přes dětskou mozkovou
obrnu po roztroušenou sklerózu. Omezením není ani tak typ postižení
jako finanční situace klienta. Na vozík nepřispívá pojišťovna a člověk
si jej musí hradit svépomocí,“ podotkl Kroutil.
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Vozík Genny stojí více než osobní automobil nižší střední třídy. Základní cena vozíku je
440 000 Kč bez DPH. Dalších pár tisíc stojí
různé doplňky. „Podobně jako u auta si můžete koupit aluminiová kola, zvolit vlastní barvu
a podobně,“ dodal Kroutil.
Z rodu Genny Mobility byl na veletrhu REHAPROTEX představen i velmi lehký mechanický
vozík MONO R – vyrobený z poslední generace
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hliníkové slitiny. Váha vozíku je necelých sedm
kilogramů. Vozík umožňuje nezávislou úpravu
těžiště sedáku, výšku zádové opory, vzdálenost stupátek a brzd. Možné je i upravit posturální nastavení opěradla, jeho rotaci a sklon,
a to podle aktuálních potřeb uživatele. Na českém trhu se vozík MONO prodává za 150 tisíc
korun a každý kus bude vyroben na zakázku,
s parametry upravenými přímo na míru konkrétního klienta.
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Nešetřete papírem, zaznělo na veletrhu WOOD-TEC
„Velmi nerad slyším známé heslo šetři papír, šetříš lesy,“ prohlásil profesor Petr Horáček na pódiu W
 OOD-TEC
Arény, kde prezentoval činnost Výzkumného centra J. Ressela Mendelovy univerzity Lesnické a dřevařské
fakulty. Narážel tím na výrazný export jehličnaté kulatiny v České republice, který nemá v porovnání s evropskými zeměmi obdoby.

„Třetina republiky je pokryta lesy a jedním z našich cílů je
spotřebu českého dřeva v České republice zvýšit,“ řekl Horáček a upozornil, že podíl exportu dosahuje 25,8 % – nejvíce ze všech zemí Evropské unie. V celkového žebříčku předstihlo ČR jen Rusko. Naproti tomu ve Finsku tato hodnota
činí 1,2 %, v Rakousku 1,9 %, Polsku 2,6 %, v Kanadě 2,7 %
a Švédsku 3 %. S tím souvisí i úbytek zaměstnanců v pilařském sektoru. Není proto divu, že Horáček posluchače své
přednášky nabádal ke zvýšené spotřebě dřeva.
„K naší strategii patří zejména přístup k nejnovějším technologickým zařízením, vytvoření základny vědy a výzkumu,
která by zajišťovala přenos z teoretických a praktických poznatků do poloprovozů a provozů přímo ve výrobě,” shrnul
Horáček činnost výzkumného centra.
Středem pozornosti je ve výzkumném centru nepříliš populární buk. „Bukové dřevo je nestabilní, snadno vlhne,
bobtná, je horším tepelným izolátorem a má nižší životnost.
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Ale pokud změníme jeho vlastnosti, dostaneme lehký
a pevný materiál,“ uvedl Horáček a pohledem na starší
generaci v publiku, která očividně prošla povinnou vojenskou službou, zmínil pažby zbraní z bukového Lignamonu. Horáček vysvětlil, že z nevyhovujícího bukového
dřeva se lze za pomocí vysokých teplot, chemických
úprav a vysokého lisovacího tlaku dopracovat ke změně jeho přirozených vlastností. „Buk je pro modifikaci
dřeva jeden z nejvhodnějších stromů,“ řekl Horáček.
Zároveň připomněl, že převaha smrkových monokultur je pouze zakořeněný mediální mýtus. Za posledních šedesát let dosáhl podíl listnatých stromů zvýšení
o 12,3 % a jehličnany klesly o 11,4 %. V roce 2009 byl
celkový podíl listnatých stromů téměř 25 %.
Horáček nahlédl i do budoucnosti a na základě studie
předpovídá, že v roce 2060 bude v Evropě roční těžba
730 mil. m3, což je více než celková zásoba dříví v ČR –
680 mil. m3. Upozornil tím na hrozící odsun kapacit na
zpracování obnovitelných surovin mimo Evropský kontinent a nevyužívání místních lidských zdrojů. Neopomněl
ani změny globálního klimatu, které v řádu několika desetiletí mohou zásadně ovlivnit druhové skladby lesů.

Domácí výroba pelet
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Vyrobit si topivo je snem každého pána domácnosti. Možnosti jsou však omezené a pomineme-li dřevorubectví ve vlastním lese, řešení nabízí firma KOVO NOVÁK Citonice s domácím zařízením na výrobu pelet
z pilin, slámy, biomasy, papíru, šrotu, ale i na výrobu granulí na krmení.

„Vyslyšeli jsme přání mnoha zákazníků vyrobit zařízení, na kterém
by si mohli sami z vlastních surovin vyrábět peletky na topení nebo
granule na krmení,“ uvedl Petr Auer z firmy KOVO NOVÁK. Paletizační linka se jmenuje MG 100 – Bonsai. Téměř dvě stě kilogramů vážící zařízení má objem násypky 105 litrů a za hodinu dokáže
vyrobit 50 až 150 kg peletek. Využití pro ni najdou téměř všichni
uživatelé, ale u jednoho oboru má linka velmi velký úspěch. „Polovina našich zákazníků jsou truhláři, kteří během práce produkují
velké množství odpadu a nemají problém s vlhkostí. U jakéhokoliv
materiálu na topivo je důležité dodržet vlhkost do 12 %,“ vysvětlil
Auer a zároveň podotknul, že linka je schopna za deset dnů zajistit
palivo na celou topnou sezonu. Přitom jí stačí jen zásuvka na 220 V.
Linka MG 100 – Bonsai příliš místa nezabere. S rozměry 1300/700/700
mm rozhodně nebude překážet. K dispozici je s matricemi 3,5; 4,5;
6 a 8 mm a pořídit ji lze za 75 000 Kč bez DPH.
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Sport, tanec a zábavu na brněnském výstavišti
si nenechalo ujít 45 000 návštěvníků
Tradiční podzimní blok veletrhů SPORT Life, Caravaning Brno, Dance Life Expo, IN-JOY a Theatre Tech
se těší čím dál větší oblibě nejen v řadách návštěvníků, kterých na veletrh dorazilo v počtu téměř 45 000,
ale i mezi známými osobnostmi.

Hlavní myšlenkou festivalu je propagace
sportu, zdravého životního stylu, pohybu
a zábavy. Příležitost podpořit tyto hodnoty
si nenechali ujít například významní čeští sportovci jako Roman Šebrle, Kateřina
Neumannová, Dominik Hašek, Hana Kynychová nebo Daniel Přerovský. Někteří
se ocitli i v poněkud nezvyklých pozicích.
Primátor města Brna Petr Vokřál slaňoval
společně s bývalým fotbalistou Petrem
Švancarou administrativní budovu Veletrhů Brno. V roli závodních jezdců se ukázali herec David Suchařípa a zpěvačka
Olga Lounová, kteří se zúčastnili exhibiční
AGROTEC SPORT Life rally show. Nutno
podotknout, že oba mají s automobilovými závody bohaté zkušenosti.

další foto

Veletrh Dance Life Expo byl věnován tanečníkům. Mimo jiné na něm byl úspěšně překonán rekord v počtu osob tančících na stejnou choreografii – pod
vedením Jiřího Mádla a Ondřeje Sokola. Veletrh IN-JOY se letos zaměřil na
oblast hraní počítačových her, street
sportu a youtuberingu v čele se známými českými youtubery. V rámci Theatre
Tech se v pavilonu A1 představili dodavatelé divadelní a pódiové techniky.
Zapomenout nelze ani na Caravaning
Brno, kterému byl věnován pavilon P.
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Lepší mrtvej frajer než živej srab, říká Jiří Mádl
Herec a režisér Jiří Mádl se po boku Ondřeje Sokola pokusil překonat český rekord v počtu osob tancujících na jednu choreografii – úspěšně. V prostoru pavilonu B brněnského výstaviště se v jeden moment
roztančilo 1216 lidí, což je téměř o pět set více než loni.
V rámci příprav na přepsání loňského rekordu účinkovali Jiří Mádl a Ondřej Sokol v krátkých videích na téma
hip-hop, balet a pole dance. A jak přiznal devětadvacetiletý herec, byla to dobrá zkušenost: „Snad z toho bylo
cítit, že je nám to trochu proti srsti. Těžko bychom generovali srandu, kdybychom ty tance uměli,“ vysvětlil Mádl
a na dotaz, zdali existuje taneční styl, který by raději
zkoušet nechtěl, po krátkém zaváhání se smíchem odpověděl: „Asi ne, lepší mrtvej frajer než živej srab. Takže
jdu do všeho.“
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S youtuberstvím nezačínejte kvůli slávě, radí Ali
Sobotní dopolední program na veletrhu In-Joy patřil kromě Mistrovství ČR v počítačových hrách i českým
youtuberům. Jejich show doslova zaplnila pavilon B mladými příznivci. A proč je youtuberství tak oblíbené? Protože se jedná o jednu z cest k popularitě. Tomáš „Ali“ Zvelebil, autor pořadu Hrajeme s Alim, však
upozorňuje: „Nezačínejte s tím kvůli slávě, ale kvůli tomu, že máte něco zajímavého na srdci.“
Podle obecné definice je youtuber osoba, která na internetový
server YouTube nahrává videa na různá témata, glosuje a paroduje různé události, přidává své poznámky a hlášky k hraní
videoher her a podobně. Z internetu pak některé youtubery
přivedl na televizní obrazovky Tomáš Zvelebil, jehož pořad
Hrajeme s Alim na stanici Prima COOL nabývá na popularitě.
Co je hlavním posláním pořadu Hrajeme s Alim?
Jedním ze záměru je sledovat dění na české internetové
scéně. Existuje totiž obrovská množina lidí, a nemusí to být
zrovna nejznámější youtubeři, kteří dělají skvělé věci.
Co stálo za myšlenkou vzniku takového pořadu?
Sledoval jsem dění na českých televizích a zjistil jsem, že nabídka pro diváky ve věku patnáct až dvacet pět let je opravdu mizerná. Následně mi v hlavě uzrál nápad na pořad pro
teenagerskou a dospívající generaci.
Pořad působí uvolněným, téměř improvizačním dojmem. Kdo připravuje jeho scénář?
První sérii jsem psal já, přinesl scénář mezi kluky a společně jsme ho vyšperkovali. Začátky byly hodně náročné, většinu věcí jsem si musel udělat sám, což bylo na obrazovce
chtě nechtě poznat. V současnosti máme scénáristu a každý
z nás do scénáře určitým způsobem promlouvá. Kluci například hledají zajímavá videa a upozorňují na nové youtubery.
Předpokládám, že musíš mít v e-mailu a na sociálních
sítí plné schránky zpráv od začínajících youtuberů…
Všechno mám zahlcené, (smích, pozn. red.). Ovšem už od
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začátku jsem deklaroval otevřenost. Nabádal
jsem diváky, ať mi posílají vlastní tvorbu. Zatím
jsem od toho neuhnul a mohu zodpovědně říci,
že kdokoliv mi něco pošle, podívám se na to.
Jak se ti spolupracuje s mladou generací?
Tak já se, s prominutím, starý necítím (smích,
pozn. red.). Ale jinak - fantasticky. Vzhledem
k tomu, že jsem vyšel z herního prostředí, kde
se neřeší věk, ale společné zájmy, nemáme
žádné potíže, ani s těmi nejmladšími. Což jsou
často kluci a holky sotva na hraně plnoletosti.
Doopravdy žádné problémy nenastaly?
Dobře, měli jsem pár složitých situací. Spolupracovali jsem s youtubery, s nimiž se později těžko vycházelo. Musíte si uvědomit, že jde
o mladé lidi, kteří čelí náhlým poryvům popularity. Z ničeho nic, třeba za dva až tři měsíce, se
z nich stanou populární osobnosti a ne všichni
dokáží popularitu ustát.
Máš nějaký vzkaz pro začínající youtubery?
Nezačínejte s tím kvůli slávě, ale kvůli tomu, že
máte něco zajímavého na srdci. Měli byste mít
nějaký důvod, který vás bude hnát neustále dopředu. Ne že budu mít 100 000 fanoušků a pak
z toho zblbnu. Člověk musí být připraven na
slávu i nezájem.
Vraťme se k tvému pořadu. Objevili se v něm
třeba Michal David, Ondra Sokol nebo David Vávra. Jak na pozvánky reagovali?
Mám štěstí, že komukoliv zavolám, kývne mi. Je
to dáno uvolněnou atmosférou pořadu. Nepřipravujeme pro ně žádné seriozní rozhovory na

vážná témata. Zapojujeme je do činností mladé
generace a na to hosté slyší. Pořad se pro ně
stane malým dobrodružstvím. Zatím nás nikdo
neodmítl, jen je občas složité domluvit termín.
Ovšem začátky pořadu Hrajeme s Alim byly
obtížné. Kritika tě nešetřila.
Nechtěli jsme mít pořad o hrách. Bohužel takto
jsme byli prezentovaní a s tím souvisí komplikovaný start. Jakmile jsme se objevili v televizi,
frustrovaní diváci, očekávající herní pořad po
vzoru Re-Play, nás zaplavili negativními reakcemi. S kritikou jsme se potýkali zhruba prvních
deset dílů, poté se situace otočila a časem jsme
se zařadili mezi etablované pořady. Dnes si,
v poměru s dalšími původními pořady na COOLu, vedeme skvěle a získali jsme vynikající partnery jako je Sony PlayStation a CZC.cz. Naše
postavení se zkrátka změnilo. Z ošklivého káčátka vyrostl projekt, se kterým se firmy chtějí spojovat. Třebaže se pořád ozývají zklamaní
hráči, že nejsme herní pořad…

fairherald

Zmínil si svou hráčskou minulost, která
souvisí s prací pro herní časopisy. Jak na
dobu před patnácti lety vzpomínáš?
Než jsem se stal v devatenácti letech šéfredaktorem časopisu Score, posílal jsem do redakce vlastní recenze a sci-fi povídky. V podstatě mě to postihlo jako současné youtubery.
Překvapila nás náhlá popularita, připadali
jsme si jako rockové hvězdy a vymýšleli různé
kraviny. Jednou jsme se rozhodli zjistit, čím
se lze v Brně bavit, když zrovna nehraješ hry.
Vzali jsme starou Škodu 120, na zadní sklo
stylově vylepili fotografii Ládi Kerndla a vyjeli.
A bylo to skvělý, zážitky do konce života! Na
závěr jsme o tom napsali pořádně prdlej článek a lidi si říkali, že nám asi kape na karbid.
(smích, pozn. red.)
Vzpomínám si, že mezi časopisem Score
a konkurenčním Levelem byla velká rivalita.
V určitém období se obě redakce od srdce nenáviděly. Pokud jsme se někde potkali, padali
sarkastické vtípky a podobně. Časem rivalita polevila, ale vzájemná láska končila v momentě zveřejnění čísel prodejnosti. Neustále
jsme vymýšleli, jak se vzájemně překonávat.
Oba časopisy zasahovaly do života ohromného počtu lidí. Na konci devadesátých let byl
průměrný počet 45 000 až 50 000 výtisků měsíčně.
Jaká je jejich budoucnost?
Měli bychom si užívat momentů, kdy máme na
trhu oba časopisy, protože brzo může nastat
scénář, že jednoho dne zmizí úplně. Byla by
škoda přijít o tenhle zajímavý kousek kultury.
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Karavan, nebo obytný vůz?
Pavilon P se počátkem listopadu proměnil ve velké parkoviště zářivě vyleštěných karavanů. Veletrh Caravaning Brno se stal centrem příznivců života na kolech a tradičně nechyběl ani bohatý doprovodný
program, na kterém vystoupil například zkušený opravář karavanů a obytných vozů Pavel Pek, jenž posluchačům kladl na srdce, čemu věnovat při koupi karavanu velkou pozornost.

další foto
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Podle Peka je důležité dbát na detaily. Nejpalčivějším problémem
bazarových obytných vozů a karavanů je totiž zatékání. Pokud se
nezasáhne včas, může vlhkost pomalu a jistě prostoupit do celé
konstrukce. Dbát na detaily se rozhodně vyplatí, mikroprasklinám
a nepatrným puchýřům by měl věnovat pozornost každý zkušený
karavanista. Ale kde začít, pokud vás svět bydlení na kolech pohltil jako naprostého laika?
Vybavenost karavanů a obytných
vozů je prakticky shodná, tím
však jejich podobnost končí. Oba
druhy obytných příbytků mají své
výhody a nevýhody. S karavanovým přívěsem musíte počítat
se ztíženou manévrovatelností
a omezenou maximální rychlostí. Tento hendikep však vyvažuje možnost zaparkovat karavan
v kempu a vozem prozkoumávat
blízké okolí, jímž byste se s rozměrným obytným vozem těžko
proplétali. Výběr vhodného obydlí je proto nutné pečlivě zvážit,
ačkoliv obecně platí, že karavan
je vhodný na dovolenou v konkrétní destinaci, zatímco obytný
vůz lépe poslouží při průzkumných cestách s ne úplně jasným
cílem. Rozhodující je rovněž cena. Přiměřený karavan pořídíte za
půl milionu korun, srovnatelný obytný vůz klidně i za dvojnásobek. I provozní náklady hrají ve prospěch karavanů.
Alternativou koupě karavanů a obytných vozů jsou půjčovny, které mají velmi širokou nabídku. Karavan lze připojit za vlastní auto
s poplatkem od 1000 Kč za den, u obytných vozů se cena pohybuje v rozmezí 2000 až 3000 Kč. Výše poplatku závisí na termínu,
délce vypůjčení a samozřejmě vybavenosti.
Za zmínku stojí i teardrop trailer – minikaravan s kuchyňskou
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linkou a zpravidla dvoulůžkovou postelí. Tento obytný vozík má
nízkou hmotnost, délku do tří metrů a pořídit jej lze za 100 000
Kč. Existuje několik variant i podob, může vypadat třeba jako
obojživelník – jak bylo možné vidět na veletrhu Caravaning Brno.
„Sealander nemá problém se sladkou ani slanou vodou a velkou
výhodou je to, že pro jeho provoz na vodní hladině není potřeba žádný průkaz. Vnější část Sealanderu je v podstatě tvarovaná
jako jeden kus. Jde o takzvaný laminátový monokok, tedy stejnou technologii, jaká se užívá například ve formuli 1,“ uvedl Petr
Kolář z firmy KOV Velim s.r.o., která Sealandery vozí do České
republiky.

K dovolené na kolech je zapotřebí správné vybavení, které zajistí
pohodlné a spokojené cestování. Smyslem karavaningu je poznávat přírodu a okolní krajinu. Trávit čas na čerstvém vzduchu.
V tom případě je nutné myslet na vhodné outdoorové oblečení
a vybavení. Nezáleží na tom, zdali plánujete procházky, nebo jen
lelkování pod markýzou karavanu. Set skládacího stolu, skříněk,
kempinková křesla, lehátka a podobně nenajdete v základní výbavě karavanů a obytných vozů. I když takový obytný vůz Concorde Liner Plus, který byl k vidění i na Caravaningu Brno, nabízí
takové pohodlí, že budete mít nutkání pobývat v jeho luxusním
interiéru. Obytný vůz na podvozku Mercedesu Atego sice vypadá
jako dálkový autobus, ale k jeho řízení postačí řidičský průkaz
skupiny C.
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David Suchařípa: U herectví zůstávám, rallye je zábavou
Exhibiční Agrotec SPORT Life rally show u pavilonu Z v prostorách brněnského výstaviště přilákala řadu
známých postav z české soutěžácké scény. Své bílé Subaru Impreza WRX STI přijel protáhnout i známý
herec David Suchařípa, který má s automobilovým sportem bohaté zkušenosti.
David Suchařípa začínal s okruhovým závoděním za
volantem speciálu Škoda Octavia, v současnosti řeže
zatáčky v rallyovém Subaru Impreza. Profil rychlostních zkoušek českých automobilových soutěží však
zpravidla vypadá odlišně než připravená trať na volné ploše areálu výstaviště. Na to Suchařípa doplatil:
„Špatně jsem si nastavil auto. Víc jsem s ním bojoval
než řídil. Měl jsem ho nastavené na klasické závody,
tím pádem se tady pořádně nerozjelo, ani trojku jsem
nezařadil. Měl jsem zamknutý diferenciál, takže jízda
byla jako s tankem bez posilovače řízení.“
Jste herec, sportovec, automobilový závodník.
Které z těchto oblastí byste se chtěl věnovat naplno, kdybyste měl tu možnost?
To je zajímavá otázka. Herectví mě živí, závody mě
baví a ostatnímu, třeba lyžím nebo fotbalu, se už věnuji méně, protože věk leze do těla. Teď bych se úplně
nejraději věnoval závodění, nicméně léta, kdy se dalo
dosahovat nějakých výsledků, jsou pryč. Takže zůstanu u herectví a závody pro mě budou zábavou. Ačkoliv
těžko se říká zábava, protože auto musíte nejdřív dobře zvládat, abyste se tím mohl bavit.
Rozpumpuje vám závodní auto adrenalin?
Adrenalin je k lidskému tělu strašně milosrdný, protože
v krizových situacích na závodech vypíná pocit strachu. Dává pocit štěstí, svobody a jakoby bezpečí.
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Kdy jste se naposledy cítil za volantem nejhůř?
Za volantem se cítím blbě často, ale
vždycky v běžném provozu.
A v závodním voze?
Naposledy na Barum Rally v páté rychlostní zkoušce. Asi ve stokilometrové rychlosti jsme vletěli do bukového
lesa. Byli s námi andělé strážní, protože se nám ani autu nic nestalo. Nicméně člověk se snaží situaci do poslední
chvíle nějakým způsobem zvládnout.
Není tam moment, kdy byste si dal
ruce před oči a křičel né.
Na který moment vzpomínáte nejraději?
Určitě na loňskou Barum Rally, kde
jsme ve své třídě dojeli na třetím místě, takže mám pohár a medaili. Byl
to největší zážitek a pochybuji, že se
bude opakovat. Nicméně nikdy neříkej
nikdy.
V minulosti jste jezdíval okruhový
šampionát Škoda Octavia Cup, neláká vás se do něj v obnovené premiéře vrátit?
Petru Fulínovi, dvojnásobnému mistrovi v Evropském poháru cestovních
vozů, pomáhám při exhibicích a jezdím s Octavii. Jde o mé srdcové auto.
Okruhy mi přijdou zábavnější, bezpečnější a rychlejší. Ovšem rallye je královna.
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NÁKUP DÁRKÒ
OD VÍCE NEÎ 400 PRODEJCÒ
¤EMESLNICK¯ JARMARK

KULINÁ¤SKÉ
SPECIALITY

TO NEJLEP·Í
Z PROGRAMU:

4.12.

KROKY
MICHALA
DAVIDA

9.12.

JAKUB
SMOLÍK

www.bvv.cz/vanocnitrhy
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5.12.
MICHAL
NESVADBA

10.12.
POUTNÍCI

★ Otevﬁeno dennû 9.00 – 18.00,poslední den do 16.00
★ Vstup ze zastávky V˘stavi‰tû – vstup G2 nebo hlavní branou
★ Parkování ZDARMA v areálu, vjezd branou ã. 8 a 9
★ Vstupné 30,- Kã

8.12.

UKULELE
ORCHESTRA
JAKO BRNO

11.12.

NA KOUZELNÉM
PALOUâKU
S HOSTY PO¤ADU
JÒ A HELE

Začněte plánovat dovolenou na
veletrzích GO a REGIONTOUR
SOUTĚŽTE
O VSTUPENKY
NA VELETRHY GO
A REGIONTOUR
SPUSTIT SOUTĚŽ

Novou veletržní sezonu na brněnském výstavišti zahájí v termínu 14. až 17. ledna
2016 veletrhy cestovního ruchu GO a REGIONTOUR. Návštěvnicky populární akce nabídne zájezdy, výletní cíle, ale také nejrůznější zážitky od adrenalinových sportů až
po ochutnávky gastronomických specialit.
Zvyšující se turistický zájem o Českou republiku podpoří expozice krajských úřadů, včetně Královehradeckého a Pardubického kraje,
které pozvou mimo jiné na vzpomínkové akce

k 150. výročí bitvy u Chlumu, největší a nejkrvavější bitvy prusko – rakouské války. Jihočeský kraj se představí jako ráj sportu a dějiště Olympijského parku Rio – Lipno 2016.
Agentura CzechTourism spolu s církevními
a dalšími vystavovateli pozve návštěvníky na
velkolepé oslavy 700 let od narození Karla IV.
Ze Slovenska poprvé přijede vystavovat Žilinský kraj a spolu s ním například organizace
cestovního ruchu Malá Fatra, Rajecké Teplice, Kysuce, Klašter Orava nebo Region Liptov. Podobně jako ze Slovenska přibývá také
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vystavovatelů z Maďarska. Vedle tradičního oficiálního stánku
Maďarské turistiky se očekává neméně rozsáhlá expozice
města Debrecín a prezentace
maďarského lázeňství, folkloru
i gastronomie.
Prostřednictvím
chuťového
smyslu a gastronomických lahůdek se chystá představit
také Švýcarská centrála cestovního ruchu, která se po letech vrací na veletrhy. V pavilonu F ukáže mj. na výstavě
fotografií turisticky atraktivní
místa a v pavilonu P se aktivně
zapojí do gastronomického festivalu RegFoodFest s nabídkou
sýrů, čokolád a dalších specialit. Ještě výrazněji pak vzroste účast Slovinska a Rakouska.
Tradiční rakouští vystavovatelé
na veletrhu GO rozšiřují plochy
a nově k nim přibude třeba centrum vinařské turistiky Loisium
nebo zážitková botanická zahrada Kittenberger. Z pravidelných účastníků na veletrhu GO
nebudou chybět například cestovní kanceláře America Tours,
EUROPA TRIP - QUALITY TRAVEL, Kovotour plus, Livingstone, NIKAL, Pangeo tours, Santini Tour, Thomas Cook, Victoria
a další.
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Gastronomický festival RegFoodFest

Počtvrté se na veletrh REGIONTOUR vrátí Festival krajových
specialit a regionální potraviny. Projekt koncentruje do jednoho
místa ochutnávku krajových specialit z České republiky a zahraničí.

Velká cena cestovního ruchu 2015/2016

K veletrhům GO a REGIONTOUR již neodmyslitelně patří vyhlášení Velké ceny cestovního ruchu. V letošním, již devátém ročníku, bude vybraná odborná komise hodnotit v několika kategoriích nejlepší počiny segmentu cestovního ruchu za rok 2015.

GO Kamera

Nedílnou součástí veletrhů je festival GO Kamera, jehož devatenáctý ročník se v Kongresovém centru brněnského výstaviště
koná po celé čtyři veletržní dny. Hlavním tématem festivalu bude
Návrat do Nepálu. Bližší informace najdete na www.gokamera.cz

GASTRO JUNIOR BRNO

O tři roky delší historii než GO Kamera má Gastro Junior Brno, jehož další ročník bude uspořádán již po dvaadvacáté. Mezinárodní
soutěž Gastro Junior Brno – Bidvest Cup je určená pro studenty
oborů kuchař, cukrář a číšník. Své síly zde změří opět téměř 100
soutěžících ve třech oborech. Hodnocení prací bude opět náležet odborným porotám složeným z mezinárodně certifikovaných
rozhodčích a zároveň z předních odborníků gastronomie.
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Závěr roku ve znamení hudby a tance
Před Vánocemi se v areálu výstaviště uskuteční dvě výjimečné kulturní akce.
Milovníci klasického baletu si nemohou nechat ujít divadelní představení
Labutí jezero, vyznavači moderních hudebních trendů potom koncert
The Parov Stelar Live!
The Parov Stelar Live,
11. 12. 2015
v pavilonu B!

Kompletní sestava THE PAROV
STELAR LIVE se vrací po necelých dvou letech do Brna, aby
představila své nové album The
Demon Diaries.
V Brně The Parov Stelar Band poprvé
zahrál v březnu roku 2014 v pavilonu
G1 a jeho show byla okamžitě vyprodaná. Nyní se tedy vrací téměř po
dvou letech. Tentokrát svým fanouškům představí v rámci koncertního
turné své zbrusu nové album The
Demon Diaries, nebudou ale chybět
jeho starší hity!
11. prosince 2015 od 20:00 hodin,
pavilonu B.
Oficiální předprodej :

Labutí jezero Petra Iljiče Čajkovského v podání ROYAL RUSSIAN BALLET,
13.12.2015

Jedno z nejznámějších baletních představení se poprvé
odehraje v netradičním prostředí moderního pavilonu P.
Věhlas klasické ruské baletní školy šíří tento soubor po celém
světě a neexistuje pro něj konkurence. Royal Russian Ballet
představuje naprostou špičku ve svém oboru, nejlepší tanečníky z celého Ruska, kteří zosobňují podstatu klasické ruské
baletní školy.
Přijďte si zpříjemnit kouzelný předvánoční čas.
13. prosince 2015 od 19:00 hodin, pavilon P.
Oficiální předprodej :

Děkujeme Vám za přízeň
v letošním roce a přejeme
úspěšný rok 2016.

>>

Veletrhy Brno, a.s. Realizace expozic a servis >>

EMO Milano

Realizace expozic
a servis
v ČR i ve světě

AGRITECHNIKA Hannover

>>

veletrhy

full service

tribuny
HOST Milano

EXPOREAL Mnichov

výstavy

interiéry

eventy

BBWF Londýn

THEATER TECH Brno

Více informací o službě najdete zde >>

www.bvv.cz/expozice
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kalendář veletrhů a výstav 2016

www.bvv.cz/kalendar

2016
20.–23. 4. Stavební veletrhy Brno

3.–7. 10. Automatizace

14.–17.1. GO

20.–23. 4. DSB

3.–7. 10. WELDING

14.–17.1. REGIONTOUR

20.–23. 4. MOBITEX

3.–7. 10. FOND-EX

26.–28. 4. InterMountain

3.–7. 10. PROFINTECH

9.–10.1. Národní výstava psů

6.–7. 2. DUO CACIB
17.–20. 2. SALIMA
17.–20. 2. MBK
17.–20. 2. INTECO

29. 4.–1. 5. Animefest
15.–18. 5.

Výroční sjezd České
kardiologické společnosti

17.–19. 2. EmbaxPrint

21.–22. 5. MINERÁLY BRNO

20.–22. 2. STYL

21.–22. 5. GRAND PRIX VINEX

20.–22. 2. KABO

25. 5. SDFI

3.–6. 3. PRODÍTĚ

26.–28. 5. InDent

3.–6. 3. MOTOSALON 2016

18.–19. 6. INTERCANIS

15.–18. 3. AMPER

6.–10. 7. KCHK 2016

3.–7. 10. PLASTEX
3.–7. 10. INTERPROTEC
15. 10. MotorTechna Brno
19.–22. 10.

Kongres Medical Summit
Brno

1.–4. 11. GAUDEAMUS
3.–6. 11. Caravaning
3.–6. 11.

THEATRE TECH & EVENT
PRODUCTION

17.–20. 3. RYBAŘENÍ

27.–29. 8. STYL

4.–6. 11. SPORT Life

18.–20. 3. OPTA

27.–29. 8. KABO

4.–6. 11. Dance Life Expo

3.–7. 4. TECHAGRO
3.–7. 4. Silva Regina

3.–4. 9.

Moravskoslezská národní
výstava psů

4.–6. 11. IN-JOY
19.–20. 11. MINERÁLY BRNO

3.–7. 4. ANIMAL VETEX

9.–10. 9. Zelený svět 2016

9.–18. 12. Vánoční trhy

3.–7. 4. BIOMASA

3.–7. 10. MSV

Celoročně EDEN 3000

16. 4. MotorTechna Brno

3.–7. 10. IMT

Změna termínů vyhrazena

Zpravodaj pro návštěvníky a vystavovatele
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